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rCl"ll CUC  

QUYET DINH 

DEN 
S o:  	VI&I'Viec1  0 ban hành Danh miic thãnh phân ho so', tãi lieu co' quan 
Ngày:Q.Vi29Lcaphuyên  np liru vào Trung t

IF 

am Lu'u trü' ljch sfr thành phô 
Chuyin: 	  

tLLrUhÔSOSÔ:CHIJT CH UY BAN NIIAN DAN THANH PHO HO CHI MINH 

Can cu Ludt To^ chrc chInh quye^n dia phirong ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cu' Ludt Luu trU ngày 11 tháng 11 näm 2011; 

Can cü Nghi dinh so 01/2013/ND-CP ngày 03 tháng 01 näm 2013 cüa 
Chinh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Ludt Luu trQ'; 

Can cü Thông tu so^ 09/2011 /TT-BNV ngày 03 tháng 6 näm 2011 cña B 
Ni vi quy dinh ye thii han ba"o quân ho^ so, tài lie^u hinh thành phô bie^n trong 
hot do^ ng cüa các Co quan, to chirc; 

Can Cu Quyet dinh so 7109/QD-UBNID ngày 30 tháng 12 näm 2015 cña 
Uy ban nh ân d ân thành phô H o^ Chi' Minh ye vie^ ban hAnh Danh miic các Co 
quan, to chirc thuc nguôn np Itru tài lie^u vào Trung tam Luu tri lich sir thành 
phô Ho Chi'Minh; 

Xét de^ nghj cüa Giarn doc Sa" Ni vi ti Th trInh so 231 1/TTr-SNV ngày 
20 tháng 6 näm 2019 ye vic ban hAnh Danh mic thành phân ho so, tài lie^u co 
quan cap huyq̂ n n p luu vào Trung t am Luu trü lich su thành phô, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Ban hAnh Danh mic thânh phn ho^ so, tài lie^u Co quan Cap huyq̂n 
np luu v ào Trung t am Lu'u trU lich s ü th ành ph o^ (Danh mic kern theo). 

Diu 2. Quye^t dinh nay CO hie^u luc thi hdnh ke^ tir ngày k~. 

Diu 3. Chdnh Van phông Uy ban nhân dân thành ph& Gia'rn dôc Sâ Ni vii, 
Chfj tch Uy ban nhân dan quan - huye^n, Thu truo'ng CaC Co quan cap huyq̂.n thuC 
nguOn np luu yào Trung tam Luu trü lich sü thành phO, Chi CiJC trwmg Chi CiJC 
Va"n thix - Luu trt, Gia"m d ok Trung tam L.ru trü lich sü thành pho^, Thu tmOTIg CáC 
CO quan, to ChÜC có lien quan Chu trách nhim thi hAnh Quyet dinhj nay.!. 

Ncri nhin; 
-NhixDiêu3; 
- B0^ Ni vi; 
- Cic Van tht.r và Ltiu tnt NN; 
- TTUB: CT, PCT/TT; 
- SâNivu; 
- Chi ciic VTLT-SNV/ 
- VPUB: PVPIVX; 
- Ph "Ong VX; 
- Lim: VT, (VX-Tri).AS"'  



DANH MUC 
Thành phân ho so', tài 1iu co' quan cap huyn 

np itru vão Trung tam Ltru trfr l jch sfr thãnh phô 
m theo Quyet dinh so A?(A1QD-UBND ngày at tháng T nàm 2019 

cia Chi tjch Uy ban nhân dan thành phó) 

! 
N rS1 

* 
THANH PHAN HO SO, TM LIEU 

I HO SO, TAI LIEU HANH CH!NH - TONG HOP 

1 Ke^ hoch cong tác ngành, linh we hang näm, da'i han cüa Co quan 

2 Báo cáo cong tác hang näm, so kt, tong kt cUa co quan 

HO so to chirc trin khai thrc hin các quy dinh, huó'ng dn ve^ chuyên mon 
v a co quan nghip 	i cü 

4 HO^ so ve^ to^ chirc bo^ may, bie^n che^ cUa Co quan 

5 Ho^ so ve^ quàn 1 tài san, ngân sách, tài chInh, ke^ toán cüa co quan 

6 
Tp lint, so^ dang k) van ba"n di cüa Co quan: quyt djnh, quy djnh, quy ch, 
huó'ng dn 

II HO SO, TAI LIEU CHUYEN MON, NGHI1P \TV 

1 
H so hi nh,th 	 p vi do co,r  
quan thrc hin 

2 
Báo cáo chuyên d v chuyên mOn nghip vu thuo^ phm vi quàn 1 theo yeu 
câu cña co quan quan ly cap trên 

Ho so kim ira cong tác quán 1 nhà nuâc thuc lTnh we dugc giao thirc hin (vi 
vic quan tr9ng) 

4 Ho^sagi"aiquye^tc'a'cvuvie^ctronghoatdo^ngquanly"chuyenmonnghie^p vi 
(vii vic quan tr9ng) 

HO so, tài lie^u dawc thü, quan tr9ng kha"c, hinh thành dwyc co quan thm 
quyên giao nhim vi hoc phát sinh trong tInh hinh mâi 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO 
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